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Sean Klaiber juicht na zijn doelpunt tegen VVV-Venlo (1-1). © BSR Agency

Klaiber wil bij FC Utrecht blijven:
‘Er is hier zo veel moois gaande’
Sean Klaiber kampt met revanchegevoelens na het afgelopen seizoen en denkt
dat hij dit seizoen bij FC Utrecht blijft. ,,Ik wil gewoon onderdeel zijn van dit
team.”
Tim Reedijk 23-09-20, 20:31

Het is 4 maart 2020, iets na 22.30 uur. In al zijn enthousiasme jaagt Sean Klaiber fel
door in het strafschopgebied van Ajax. Het staat dan al 2-0, FC Utrecht heeft de
bekerfinale in zicht. Klaiber maakt een overtreding. De meningen verschillen of die
bestraft moet worden met een gele kaart, scheidsrechter Björn Kuipers trekt hem in
elk geval wel. Minutenlang loopt Klaiber huilend, ontredderd, in gedachten verzonken
over het veld. Hij is geschorst: voor hem geen bekerfinale. Bij de groepsfoto na
afloop doet Klaiber zijn uiterste best om iets van een lach te produceren - het lukt
nauwelijks. Het zit hem nu eenmaal te diep.

Sean Klaiber na afloop van FC Utrecht - Ajax in maart. © BSR Agency
Die finale waar zo naar werd uitgekeken, kwam er uiteindelijk voor geen enkele FC
Utrecht-speler. De uitbraak van het coronavirus legde het voetbal plat, het
bekertoernooi werd tenietgedaan en de KNVB stuurde Willem II een Europa Leagueticket toe. In alle opzichten een frustrerend einde van het seizoen voor FC Utrecht.
Dat deed pijn bij Klaiber, een Nieuwegeinse jongen van de club en een speler uit
eigen jeugd.

Ik wil vlammen dit seizoen bij FC Utrecht, dat is
mijn doel.
Sean Klaiber

Diezelfde pijn motiveert nu. Afgelopen weekend scoorde hij direct, in de eerste
eredivisiewedstrijd van FC Utrecht in een half jaar tijd, uit bij VVV-Venlo (1-1). Hij was
het ook die tegen Sparta (5-1) het láátste FC Utrecht-doelpunt maakte voordat
corona de eredivisie platlegde. Zijn doelpunt van afgelopen vrijdag was voor Klaiber
zijn tiende eredivisiedoelpunt in zijn carrière, waarvan vier vorig seizoen.

Gyrano Kerk en Sean Klaiber tijdens VVV - FC Utrecht. © BSR Agency
Zijn maatje op rechts, Gyrano Kerk, staat voor een mooie transfer naar de Serie A.
Ook voor Klaiber is er deze zomer sluimerende interesse, zoals hij elk jaar rond deze
tijd wel wordt gekoppeld aan een stap naar het buitenland. Ogenschijnlijk zou dat ook
geen enorm probleem voor FC Utrecht zijn. Immers staat Giovanni Troupée (22) te
trappelen voor een kans, toch de winnaar van de Di Tommaso-trofee in 2017. Met
zijn 26 jaar lijkt het voor Klaiber ook een logisch moment om voor een buitenlands
avontuur te kiezen, maar toch moet het vreemd lopen als hij een stap gaat maken
deze zomer.
Een stap naar het buitenland, is dat iets voor deze periode?
Klaiber: ,,Ik denk het niet, nee.”
Waarom niet?
,,Ik wil vlammen dit seizoen bij FC Utrecht, dat is mijn doel. Er is zo veel moois
gaande nu bij de club en daar wil ik onderdeel van zijn. Wie weet, als er een Premier
League-club komt… Dat zijn kansen die je niet kunt laten schieten. Maar in mijn
hoofd ben ik heel rustig en wil ik gewoon onderdeel zijn van dit team. Zeker dit
seizoen.”
Komt dat ook omdat jongens als Eljero Elia erbij zijn gekomen?
,,Ik had precies hetzelfde gezegd als Elia er niet bij was. Wij hebben vorig seizoen
zoveel gemist. Dan praten we weer over de play-offs en de bekerfinale. Ik wil die
gewoon winnen.”

Je hebt een soort van onvervuld verlangen.
,,Ja, precies.”

